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        Naučná stezka „Archeologie a historie Úsovska“

 15061– Klopina – starší neolit Na hraničkách  

Na jihozápadním svahu nad levým břehem potoka Okenice objevili členové Vlastivědného kroužku v Dubicku již před 2. světovou válkou lokalitu ze staršího neolitu (5.500 
– 4.900 př. n. l.). V roce 1956 ji potvrdil povrchovými sběry V. Kapl.

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=625

15065 – Pískov – historické jádro 

Historické jádro obce Pískov leží na levém břehu pramene a horního toku říčky Lukavice. První zmínka o vesnici pochází z roku 1348 (Piscow). 

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=738

15092 – Dědinka – pravěké sídliště U lípy 

Na jihovýchodním svahu Račůvky (370,5 m n. m.), u prameniště Dědinkovického potoka, objevil v roce 1932 K. Schirmeisen z uničovského muzea tři sídlištní objekty 
staroneolitické kultury s lineární keramikou (5 500 – 4 900 př. n. l.) a jeden objekt slezské fáze kultury lužických popelnicových polí z pozdní doby bronzové (1.250 – 750 
př. n. l.). 

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=737

15091 – Dědinka – pravěké sídliště Za humny 

Na jihovýchodním svahu Račůvky (370,5 m n. m.), na pravém břehu horního toku Dědinkovického potoka se nachází poloha Za humny s polykulturními nálezy z neolitu 
a eneolitu (5.500 – 2.000 př. n. l.). Lokalitu objevili v 30. letech 20. století pracovníci uničovského muzea, v roce 1965 byla povrchovými sběry ověřena nálezy kamenné 
štípané industrie.

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=736

15090 – Dědinka – historické jádro 

Vesnička na březích Dědinkovského potoka, na mírném jihovýchodním svahu. První písemná zmínka je k roku 1371, kdy náležela k Úsovu. V intravilánu byly zachyceny 
stopy osídlení lidu kultury s lineární keramikou ze staršího neolitu (5.500 – 4.900 př. n. l.).

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=735

15089 – Zadním Újezdu – Na Holubici, polykulturní lokalita 

Na východním svahu pod vrcholem Holubice se nachází mladopaleolitická stanice (40.000 – 11.000 př. n. l.). Dále zde bylo zachyceno sídliště lengyelského kulturního 
komplexu z časného eneolitu (4.000 – 3.700 př. n. l.) a další neolitické a eneolitické (5.500 – 4.000, resp. 4.000 – 2.000 př. n. l.) nálezy štípané a broušené kamenné 
industrie. V mladší době bronzové až starším halštatu zde sídlil lid kultury lužických popelnicových polí (1.250 – 750 př. n. l.). Prvními objeviteli byli pracovníci z 
uničovského muzea v předválečném období, poslední známé nálezy pochází z roku 1967.

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=731

15097 – Úsov – Vinohrady, stopy mladého paleolitu 

Na mírném jihozápadním svahu východně od Úsova objevili před 2. světovou válkou členové Vlastivědného kroužku v Dubicku povrchovými sběry lokalitu z mladého 
paleolitu (40.000 – 11.000 př. n. l.). Lokalitu sběry a nálezy štípané kamenné industrie potvrdil V. Kapl.

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=612

15095 – Úsov – Pod Křížovou horou, halštatské sídliště 

Jihovýchodně od Úsova, na mírném jižním svahu nad pravým břehem bezejmenné vodoteče, zdokumentoval V. Kapl 50. letech 20. století dvě sídlištní jámy z doby 
halštatské (750 – 400 př. n. l.), narušené při hluboké orbě.

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=610

15096 – Úsov – Ovčár, lokalita z mladšího neolitu 

Jihovýchodně od Úsova, na mírném jižním svahu nad pravým břehem bezejmenné vodoteče, zdokumentoval V. Kapl 50. letech 20. století dvě sídlištní jámy z doby 
halštatské (750 – 400 př. n. l.), narušené při hluboké orbě.

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=610

15100 – Úsov – Za židovským hřbitovem, mladobronzová lokalita 

Jihovýchodně od Úsova, na mírném jižním svahu nad pravým břehem bezejmenné vodoteče, zdokumentoval V. Kapl 50. letech 20. století dvě sídlištní jámy z doby 
halštatské (750 – 400 př. n. l.), narušené při hluboké orbě.

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=610

Ostatní lokality mimo trasu:
15088 – Zadní Újezd – Za humny, sídliště lengyelské kultury (4.000 – 3.700 př. n. l.)

15087 – Zadní Újezd – historické jádro vsi (první zmínka k roku 1371) 

15102 – Medlov – důl Barbora, polykulturní pravěká lokalita, doklady těžby od 16. stol.

15099 – Zadní Újezd – Okroužky, nálezy z paleolitu (1.000.000 – 8.000 př. n. l.)

15084 – Úsov – hrad z 13. století, přestavěn na zámek koncem 17. stol.

150 93 – Úsov – židovský hřbitov, založen po roce 1643

trasa naučné stezky

lokalita na trase

lokalita mimo trasu

Jeseník

15098 –  Zadní Újezd – Na Úsovském, nálezy z paleolitu (1.000.000 – 8.000 př. n. l.)

15059 – Klopina – Na Lánech, sídliště ze staršího eneolitu (4.000 – 3.700 př. n. l.)


